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PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

TERMÍN PŘIJETÍ _____________

Co je nutné si vzít s sebou:
Doklady:








občanský průkaz
průkaz zdravotní pojišťovny
průkazy osobního onemocnění – průkaz diabetika, průkaz pacienta užívajícího
Warfarin apod.
doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře (neplatí pro akutní stavy)
výsledky Vašich vyšetření – předoperační vyšetření – NE STARŠÍ 14 dnů
potvrzení PN – pokud již Vám bylo vydáno a jste pracující
kontaktní adresu a telefon na Vaše rodinné příslušníky

Léky, které pravidelně doma užíváte:




seznam léků, které pravidelně užíváte
inhalační spreje, inzulinová pera
léky, které nejsou běžné a jejichž objednání v lékárně vyžaduje určitý čas

Prádlo:







ručníky
spodní prádlo
kapesníky
přezůvky, ponožky
noční košile, pyžamo, župan
jednorázové pleny

Hygienické potřeby:







holící strojek u mužů
zubní pasta, kartáček na zuby, ústní voda na ošetření zubní protézy
hřeben
mýdlo
toaletní papír
další hygienické potřeby pro ženy – inkontinentní vložky, stomické pomůcky
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Kompenzační pomůcky:
Nezapomeňte si s sebou do nemocnice přinést kompenzační pomůcky, které užíváte ve svém
běžném životě, např.
 brýle
 zubní protézu
 naslouchadlo
 elastické pomůcky
 francouzskou hůl apod.

K hospitalizaci si NEberte:








šperky
cennosti
velký obnos peněz
vkladní knížky a doklady od bankovních účtů
zbraně
cigarety, alkohol
počítač, notebook

Před operačním zákrokem je nutno odlakovat nehty, odstranit gelové nebo nalepovací
nehty, sundat náušnice, piercing !
Dále doporučujeme si s sebou vzít věci na rozptýlení – knihy, časopisy apod.

Možné kontakty:
Chirurgická ambulance:
Chirurgické oddělení ženy, muži
Ambulance plastické chirurgie:
Ambulance gynekologie:
Ambulance ortopedická:
Ambulance interní:
Interní oddělení ženy a muži:
Jednotka intenzivní péče:
Anesteziologicko – resuscitační oddělení:
Ambulance dětská:
Dětské oddělení:
Ambulance infekční:
Doléčovací oddělení interních a chirurgických oborů I:
Doléčovací oddělení interních a chirurgických oborů II:
Doléčovací oddělení interních a chirurgických oborů III:

581 679 256
581 679 223, 221
581 679 378
581 679 369
581 679 279, 256
581 679 135
581 679 209
581 679 117
581 679 240
581 679 123, 124
581 679 125, 122
581 679 389
581 679 209, 169
581 679 238, 280
581 679 271, 273

